Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg
Sundhedstjenesten har den 19. august 2016 været på besøg i Børnehuset Bakkevej.
Ved besøget deltog leder Helle Erforth Ambus, sundhedsplejerske Susanne
Jacobsen og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.
Indeklima og -miljø har indflydelse på børns trivsel, læring, sundhed og sikkerhed og
det hygiejniske niveau har betydning for spredning af smitsomme sygdomme.
Infektioner er den hyppigste årsag til sygdom hos børn. Forkølelse, børnesår og
diarre er sygdomme, der kan spredes via hænderne til for eksempel vandhaner eller
legetøj og derfra videre til andre mennesker, eller virus og bakterier spredes ved
direkte kontakt som for eksempel håndtryk eller næsepudsning. Brud på de
hygiejniske principper er en væsentlig årsag til spredning af mange infektioner.
På den baggrund besøger Rudersdal Kommunale Sundhedstjeneste institutioner og
skoler i kommunen for at tilse og drøfte de hygiejniske forhold.
Indledende samtale
Helle Erforth Ambus oplyser:
Normering:
Der er aktuelt indskrevet cirka 100 børn, 33 vuggestuebørn og 57 børnehavebørn,
heraf en skovgruppe med 20 børn.
Der er i alt 14 børnetoiletter inklusive et udetoilet i forbindelse med legepladsen.
Sygefraværet:
På grund af smitsomme sygdomme er lavt, både hos børn og personale.
Indeklima:
Trækgener på 1. sal og lugtgener på et toilet. Dette vil blive udbedret i forbindelse
med et års gennemgang af nybyggeriet.
I øvrigt ingen gener og meget fin akustik.
Rengøringsstandard:
Rigtig fint niveau. Rengøringen varetages af en person, der kender huset godt. Delvis
synlig rengøring, som fungerer fint.

Hygiejnepolitik, faste hygiejneprocedurer m.m.:
Der er fokus på håndhygiejne, med faste rutiner for håndvask. Der er sæbe og
papirhåndklæder ved alle håndvaske og der er opsat håndsprit ved indgange mm.
På ture ud af huset medbringes våde vaskeklude til børnene og håndsprit til de
voksne samt en pakke til bleskift, hvis der er behov for det.
Der er indrettet drikkevandhane i fællesrummet, hvor børnene selv kan tage vand i
glas, der sættes til vask efter brug og på legepladsen er en vandpost med drikkevand
til børnene.
Børnene smøres med solcreme hjemmefra og ved frokosttid i institutionen. På
legepladsen er gode skyggemuligheder.
I foråret udarbejdedes en beredskabsplan og næste projekt er en hygiejneplan, som
skal laves i samarbejde med personalet. Den skal indeholde beskrivelse af
retningslinjer, rutiner og procedurer i forbindelse med håndhygiejne, bleskift,
klargøring af lokaler til rengøring m.m.
Vi drøfter håndhygiejne og hånddesinfektion i forhold til håndvask med vand og
sæbe. Hånddesinfektion er første valg for voksne, når hænderne ikke er våde eller
synligt snavsede. Helle Erforth Ambus vil sikre let adgang til håndsprit til de voksne
og minde om, at også børnene skal have vasket hænder efter bleskift.
Rundvisning
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, toiletter, puslerum, soverum, garderobe og
depotrum.
I hvert lokale har vi vurderet helhedsindtrykket samt rengøringsstandarden på gulve,
vandrette flader, inventar og eventuelle håndvaske og toiletter.
De udendørs arealer er ikke vurderet ved besøget.
Opholdsrum:
Ryddelige, velindrettede og rene. Inventaret har vaskbare overflader eller betræk, der
vaskes jævnligt. Legetøjet opbevares i kasser på hjul. I linoleumsgulvet en stor farvet
ring, der bruges ved samling af børnene. Små løse gulvtæpper, der kan vaskes. I
motionsrummet ligger skumplader på gulvet, der er lette at flytte og rengøre.
I fællesrummet en drikkevandshane til børnene, der selv kan tage frisk vand i rene
glas.
Toiletter:
Fremstår ryddelige og rene. Der er let adgang til flydende sæbe og
engangshåndklæder. Håndvaske og toiletter rene. Håndfrit armatur. Pedalbetjent
affaldsspand. I vindueskarmen 2 potteplanter

Puslerum:
Fremstår ryddelige, velindrettede og rene. Der er let adgang til vaskeklude, flydende
sæbe, handsker og overfladedesinfektionsmiddel, men ikke håndsprit. Der vaskes
ikke rutinemæssigt hænder på børnene efter bleskift.
Soverum/krybberum:
Hvert barn har sin egen madras og sengetøj, som opbevares under tørre, ventilerede
forhold, når det ikke er i brug. De ældste børn sover i soveposer, der opbevares på
stativ, når de ikke er i brug. En velfungerende løsning.
Garderobe:
Velindrette og ryddelig. Vuggestuebørnene har hver et lille lukket skab ved
garderoben. Skovbørnene har en ekstra bred garderobe til ”skovudstyr”
Depotrum:
Velindrettede. Der er stadig lidt flyttekasser mm, men i øvrigt ryddelige og
velorganiserede.

Konklusion og anbefalinger
Ved hygiejnebesøget i Bakkevej fremstår lokalerne pæne og ryddelige med en
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Ved planlægning
af byggeriet er der tænkt over, at indretningen skal være så hygiejne og
rengøringsvenlig som mulig.
Ledelse og personale er opmærksomme på, at hensigtsmæssige rutiner er vigtige for
at opretholde et godt hygiejnisk niveau og at det er særligt vigtigt at opretholde en
god håndhygiejne.
Bakkevej overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der blev
vurderet ved besøget.
Vi har drøftet håndhygiejne for de voksne: hånddesinfektion bør være førstevalg og
fremover sikres det, at der er let adgang til dette i toilet- og puslerum.
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Yderligere information
Hygiejne i daginstitutioner
Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn
inden for hygiejne, miljø og sikkerhed.
Sundhedsstyrelsen 2013
Smitsomme sygdomme hos børn og unge
Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.
Sundhedsstyrelsen 2013
Forebyggelsespakke om hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2012
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner
Fødevarestyrelsen 2009
Børneområdets intranet. Rudersdal Kommune
(om håndhygiejne, smitsomme sygdomme, bleskift mm.)
Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sundhedsstyrelsen.dk)
Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk)
Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk)

